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„Pokajanija otwierzi mi dwieri Żiznodawcze...” 
– Drzwi pokajanija otwórz mi Dawco życia... –

Słowa tej modlitwy będą nam towarzyszyć aż do piątej Niedzieli Wielkiego Po-
stu. Staną się naszym błaganiem o miłosierdzie Boże, oraz modlitwą Matki Cerkwi 
za każde jej dziecko i za każdego człowieka poszukującego drogi do Boga. – Za-
stanówmy się najpierw nad tym, jak rozumiemy, odbieramy, traktujemy modlitwę 
Matki Cerkwi. – Przywołajmy na pomoc swe wspomnienia o dziecięcym poczuciu 
bezpieczeństwa w obecności rodzonej matki. – Niezwyczajne poczucie własnego 
bezpieczeństwa a jeżeli trwoga – to nie o swoje lecz o matczyne bezpieczeństwo, 
gdy do niej  ktoś wypowiadał groźne czy głośne słowa. To dlatego modlitwa mamy 
była naszą siłą, a moc płynąca od niej zanikała wraz z poczuciem dorastania... do 
nieposłuszeństwa.

Podobnie modlitwa Matki Cerkwi. – Chroni nas, gdy  jesteśmy wiernymi dzieć-
mi. Przestaje być tarczą, gdy z naszej wiary robimy parawan, za którym ukrywamy 
swe słabości, winy, niegodziwości. Czas przygotowań do Wielkiego Postu i sam 
Post przywracają duchową ostrość widzenia. Post to nie tylko rezygnacja z mię-
sa i nabiału. To również dążenie do zapanowania nad emocjami, słowami a nawet 
myślami. To w myślach rodzą się pokusy i tam powinno zrodzić się postanowienie 
o walce z nimi – o wstrzemięźliwości, odrzuceniu dążeń do zbytku, przepychu na 
pokaz, o kontroli i ocenie przyzwyczajeń. Bez tych przygotowań oraz postanowień: 
post, modlitwa, pokajanije, będą tylko pobielaną fasadą, wiarą na pokaz, tradycją 
bez ducha oraz bezdusznością wobec ludzi i obojętnością wobec wszelkiej święto-
ści a przez to i wobec Samego Boga.

Gdy post zaczniemy pod presją bliskich lub środowiska – będzie to siedem 
tygodni (lub 49) dni udręki. Gdy sami siebie przekonamy do konieczności postu 
– post będzie radością ducha i ciała. Proszę mi wierzyć – widziałem Archiman-
drytę – Przełożonego klasztoru św. Pantelejmona na Świętej Górze Atos. Podczas  
świętej Liturgii, stojąc naprzeciwko Jego – stu czteroletniego starca widziałem 
z jaką duchową siłą, radością i świętą bojaźnią szedł z Kielichem Eucharystycznym!  
Świątobliwy Starzec, żyjący tam przez dziesiątki lat na postnym wikcie, poruszał 
się dostojniej, żwawiej, niż my, zmęczeni pielgrzymi! Tam nikt mięsa ani nabiału 
nie spożywa. Posiłki postne, a  ryba i oliwa – tylko w duże święta! Widziałem jak 
ciężko bracia pracują: na skalistym polu, w oliwnym sadzie, przy robieniu zapasów, 
przetworów, suszeniu ziół na herbatę, sprzątaniu, na rusztowaniach remontując 
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od podstaw zabytkowe budynki. Trzeba też zobaczyć radość w ich oczach i usłyszeć 
modlitwę płynącą z ich ust. Patrząc na życie świętych upewniamy się że post i mo-
dlitwa nie niszczą organizmu a wspomagają i odnawiają! 

Od nas, żyjących w nieustannej gonitwie za czasem, nikt nie wymaga aż tak 
wielkich wyrzeczeń ale dbałość o duszę obowiązuje wszędzie. Mówiąc: „to mi niepo-
trzebne” – udajemy bohaterów. Bohaterowie bez duszy – ale czy wówczas zadowa-
la ich określenie: „istoty człekokształtne”? Post bez modlitwy odchudza tak jak inne 
„cud-diety” i tak jak one wywołuje efekt „jojo” – powrót do grzechów kosztem du-
chowej odnowy.

Po tej trudnej zadumie, pora odczytać na nowo, kolejny raz, słowo POKAJANIJE.
To znowu: nie obyczaj, obowiązek, tradycja. Pokajanije, to nie zwalanie na kogoś 
winy za nasze grzechy a dopuszczenie do własnej świadomości odpowiedzialności 
i konsekwencji za popełnione uczynki. Pokajanije, to nie zaniesienie swych grzechów 
do nieba – to ujrzenie ich brzydoty na ziemi, przyznanie się w obecności świadka 
– spowiednika do ich popełnienia i prośba o miłosierdzie nieba! Prośba o pomoc 
w dokonaniu przemiany naszego życia tak, by kolejny raz nie ranić naszych bliźnich 
i Boga swą beztroską. Pokajanije greckie = metanoia tzn „zmiana zdania”, „zmia-
na postawy”. Gdy otworzą się drzwi pokajanija – przekroczyć próg do miłosierdzia 
można tylko z zamiarem odnowy, przemiany naszego życia. Cóż innego możemy 
ofiarować Bogu, który na życie nas wyposażył: uczciwością, mądrością, rozwagą, od-
wagą? ON ciągle wierzy w nas, że nie odrzucimy tego daru, nie zbrukamy anie nie 
sprofanujemy odzienia danego nam na pobyt w Jego Królestwie. Tym odzieniem 
jest Chrystus – idziemy do pokajanija by w DNI PASCHY śpiewać razem z Cerkwią: 
„Jelicy wo Chrysta krestistiesia – wo Christa oblekostiesia...” – Anioła Stróża na drogę 
pokajanija!!!   

o. Grzegorz

 W rozpoczynającym się W. Poście 
wzorem lat ubiegłych będziemy modlić 
się za wszystkich braci zmarłych w wie-
rze. Będziemy prosić aby ich modlitwa 
wspomogła nas w postnych postanowie-
niach oraz o to abyśmy godnie i z wiarą w 
ich i swoje zmartwychwstanie przystąpili 
do Priczastija w Paschalną Noc.

 Poczynając od drugiej Niedzieli 
W. Postu do Niedzieli Palmowej włącz-
nie, ranne Liturgie będą się rozpoczynać 
o godz. 730 (pół godziny wcześniej). W 
ubiegłym roku takie rozwiązanie zdało 

egzamin a i druga Liturgia mogła rozpo-
czynać się o czasie.

 Rozpoczęto prace przy konstrukcji 
schodów prowadzących na dzwonnicę. 
Będzie to jednocześnie wejście na wyso-
ki chór wewnątrz cerkwi. Dopiero wtedy 
można będzie podziwiać akustykę (lub 
martwić jej nadmiarem.

 Dotychczasowy Wykonawca okien 
w naszej cerkwi już rozpoczął prace przy-
gotowawcze do wykonania przeszkleń 
łącznika między dzwonnicą a cerkwią 
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(poczwórne drzwi umożliwiające przej-
ście procesji, okna na całej powierzchni 
nad drzwiami). Inwestycja kosztowna ale 
konieczna. Przy okazji będą również roz-
wiązane podziały konstrukcji okien na 
każdym poziomie dzwonnicy. 

 Zlecono kamieniarzom opracowa-
nie projektu posadzki w górnej cerkwi. 
Na początku wykonaną będzie posadz-
ka w prezbiterium. W nawie głównej – w 
terminach bardziej odległych, w miarę 
możliwości i środków.

 Gdy tylko pozwolą warunki po-
godowe (roztopi się śnieg i nie będzie 
ślisko) przystąpimy do wykonania kon-
strukcji dachu nad łącznikiem (krążyn, 
dociepleń i odeskowania powierzchni) 
aby przygotować do pokrycia blachą. 

 W Urzędzie Miasta zostały złożone 
dokumenty potrzebne do przekształce-
nia dzierżawy wieczystej w prawo wła-
sności. Część placu, gdzie kiedyś stały 

sklep i blaszane budki, jest już własnością 
Parafii, gdyż został zakupiony od Miasta 
za sumę ok. 67 tys. zł. Wartość przekształ-
cenia będzie wiadoma po nowym “osza-
cowaniu wartości nieruchomości przez 
rzeczoznawcę majątkowego” (cytat pi-
sma Urzędu Miasta z dnia 18 luty 2013).

 W tym roku różnica w świętowaniu 
Wielkanocy między naszą datą zaleco-
ną przez Pierwszy Sobór Powszechny w 
325roku,  a zachodnią (wynikłą z wpro-
wadzenia przez Watykan w 1582 roku 
nowej wersji kalendarza) wynosi aż pięć 
tygodni! Ale – w tym roku, za zgodą Wa-
tykanu, rzymsko-katolicy zamieszkujący 
w Ziemi Świętej, Wielkanoc będą obcho-
dzić w tym samym dniu co Prawosławni!

 Święto Patrona naszej Parafii 
św. wlkm Jerzego, wypada w Wielka-
nocny Poniedziałek. Jego Ekscelencja 
Arcybiskup Jakub obiecał, że będzie 
przewodniczyć świątecznemu nabo-
żeństwu w naszej cerkwi. 

03.03.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1645  powitanie Ikony Trojeruczicy  ·  1700  Akafist
06.03.ŚR · 1700  Akafist do Matki Bożej
07.03.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm Jerzego
09.03.S · Subbota Roditielskaja  ·  800  Liturgia i Panichida  ·  1700  Wsienoszcznaja
10.03.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  1700  Akafist za zmarłych
13.03.ŚR · 1700  Akafist do śww męcz. Wileńskich
14.03.CZ · 1700  Akafist do św. wlkm. Jerzego
16.03.SO · 800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
17.03.ND · 800   i  1000  Liturgia  ·  po II Liturgii  Wieczernia i modlitwa o wybaczeniu
  win. Wieczorem wszyscy duchowni w soborze na modlitwie o wybaczenie
18.03.PN · 800  Czasy, Izobrazit. i rekolekcje młodzieży  ·  1700  Kanon św. Andrzeja 
19.03.WT · 800  Czasy, Izobrazit. i rekolekcje młodzieży  ·  1700  Kanon św. Andrzeja 
20.03.ŚR · 700  spowiedź, Czasy, Izobrazitielnyje  ·  800  Liturgia Preżdieosw.
 · 1700  czytanie Kanonu św. Andrzeja z Krety 
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21.03.CZ · 800  Czasy, i Izobrazitielnyje  ·  1700  Kanon św. Andrzeja z Krety
22.03.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieosw. i oświęcenie koliwa
 · 1700  Krestnaja Pieśń, spowiedź na sobotę
23.03.SO · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
24.03.ND · 800  i  1000  Liturgia  ·  po II  liturgii molebien Niedzieli Prawosławia
 · 1700  Passija 
27.03.ŚR · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  oraz  1600  Liturgia Preżdieosw.
28.03.CZ · o 1700  spowiedź duchowieństwa w Parafii św. Pantieleimona
29.03.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieosw  ·  1700  Krestnaja Pieśń
30.03.SO · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
31.03.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija 
03.04.ŚR · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  oraz  1600  Liturgia Preżdieosw.
04.04.CZ · 1700  Akafist do Matki Bożej i spowiedź na piątek
05.04.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieosw.  ·  1700  Krestnaja Pieśń
06.04.SO · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia
 · 1700  Wsienoszcznaja Zwiastowania i Niedzieli Wyniesienia Krzyża
07.04.ND · i Zwiastowanie  ·  700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia
 · 1700  Passija
10.04.ŚR · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  oraz  1600  Liturgia Preżdieosw.
11.04.CZ · 1700  Akafist do św. Krzyża i spowiedź na piątek
12.04.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieosw.  ·  1700  Krestnaja Pieśń
13.04.SO · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
14.04.ND · 700  spowiedź  ·  730  i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija
17.04.ŚR · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  Liturgia Preżdieoswiaszczennych
 · 1700  Czytanie Kanonu św. Andrzeja z Krety i spowiedź na czwartek
18.04.CZ · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  Liturgia Preżdieosw.  ·  1700  Akafist
19.04.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 
 · 1600  Akafist Pochwały Matki Bożej  ·  1700  Krestnaja Pieśń
20.04.SO · 700  spowiedź  ·  800  Liturgia  ·  1700  Wsienoszcznaja Niedzieli
21.04.ND · 700  spowiedź  ·  730i  1000  Liturgia  ·  1700  Passija 
24.04.ŚR · 700  spowiedź  ·  Czasy  ·  800  oraz  1600  Liturgia Preżdieosw.
25.04.CZ · 1700  Akafist do św. Jerzego i spowiedź na piątek
26.04.PT · 700  spowiedź  ·  800  Czasy i Liturgia Preżdieosw.  ·  1700  Krestnaja Pieśń


